Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, ing.Hrubý,Z.Pejcha, Z.Dusová,
Omluven: ing.František Krtička, František Matěna
Hosté: dle prezenční listiny
Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání v 19.00 hodin. Sdělil, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
1. Schválení programu
2. Návrh a schválení ověřovatelů
3. Schválení dodatku č.2 ke smlouvě na zajištění svozu a odstraňování komunální
odpadu s firmou Marius Pedersen od 1.1.2013
4. Příspěvek na knihovnu
5. Schválení výzvy k zastavení 2.fáze reformy veřejné správy
6. Schválení vypracování studie cesta od Hlavatých směrem k Hoříněvsi
7. Schválení dodatku ke smlouvě o dílo – Novostav Komunikace
8. Schválení podání žádosti o dotaci z POV na komunikace v obci
9. Jmenování inventarizační komise
10. Souhlas s odesláním stanoviska – revitalizace Trotinky
11. Schválení žádosti o pronájem sociálního bytu čp.15/6
12. Schválení prodloužení nájmu v soc.bytě 15/4
13. Schválení dohody o splátkovém kalendáři
14. Schválení žádosti o příspěvek podnikateli – p.Modrá
15. Žádost o odkup části pozemku 816/4
16. Informace
17. Diskuze
18. Závěr
1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/03122012
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu pana Zdeňka Pejchu a pana Milana Holečka.
Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/03122012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu pana Zdeňka Pejchu a
pana Milana Holečka
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
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3. Paní Dusová přečetla dodatek č.2 ke smlouvě na zajištění svozu a odstraňování
komunálního odpadu, která tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu
Návrh usnesení č.3/03122012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě na zajištění a
odstraňování komunálního odpadu s Mariusem Pedersenem
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0
Zdrželo se: 0
4. Obec obdržela žádost o finanční příspěvek na provoz knihoven od Knihovny města
Hradce Králové. Z důvodu ponížení financování pouze na 71%, žádá Knihovna města
obce o finanční výpomoc, aby se byli schopni udržet a provozovat služby jako
doposud (výměna a nákup knih pro malé knihovny, jako je naše). Na rok 2013 je
požadován příspěvek 6000,- Kč. Zastupitelstvo obce s navrhovanou částkou
nesouhlasí a starosta obce dává hlasovat o částce 1000,- Kč
Návrh usnesení č.4/04122012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje finanční příspěvek na rok 2013 Knihovně
města Hradec Králové ve výši 1000,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
5. Starosta obce přečetl dopis, který obec obdržela z Města Smiřic a týká se Výzvy
k zastavení II.fáze reformy veřejné správy, kdy hrozí zrušení pověřených obecních
úřadů. Naší obce by se toto dotklo tím, že by na Městském úřadě ve Smiřicích byly
zrušeny: stavební úřad, matrika,odebrání agend řešení přestupků proti soužití apod.
Návrh usnesení č.4/04122012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje podporu výzvy Zastavte dokončení II.fáze
reformy veřejné správy
Výsledek hlasování : Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 1
6. Starosta obce seznámil přítomné se studií, která by se měla týkat úpravy cesty od
Hlavatých směrem k Hořiněvsi. Jedná se o rozšíření této komunikace, jelikož
neodpovídá platným zákonům o šířce komunikace. Dle podané informace starosty
obce, by cena za tuto studii pohybovala kolem 14000,- Kč.
Návrh usnesení č.5/05112012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje vypracování studie na komunikaci od
Hlavatých směrem na Hořiněves v částce kolem 14000,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
7. Starosta obce Sendražice seznámil přítomné s dodatkem číslo 1 ke smlouvě s firmou
Novostav Komunikace a.s., která zde provádí opravu sjezdů v obci. Předmětem tohoto
dodatku je na žádost obce provést opravy vjezdů u Gančarčikových, Hlavatých a
p.Kulhánka až v roce 2013 ( do června). Cena této realizace je 175 000,- Kč
Návrh usnesení č.6/05112012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dodatek č.1 s firmou Novostav Komunikace
– opravy vjezdu u Gančarčikových,Hlavatých a p.Kulhánka provést v roce 2013
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Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
8. Starosta obce seznámil přítomné s vyhlášeným dotačním titulem z Programu obnovy
venkova Královehradeckého kraje na komplexní úpravu veřejných prostranství a
místních komunikací. Obec chce o tento dotační titul zažádat a provést rekonstrukci
cesty u Dančukových, u Dunkových a kopeček u Lášů.
Návrh usnesení č.7/05112012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje podání žádosti z Programu obnovy venkova
Královehradeckého kraje na rekonstrukci místních komunikací
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
9. Starosta obce jmenoval inventarizační komisi v tomto složení:
Předseda: Zdeněk Pejcha
Členové: Milan Holeček, Iva Černá, Zdeňka Dusová, Blanka Vítová, ing.František
Krtička, ing.Luboš Hrubý, František Matěna
Inventura soc.bytů, hasičské zbrojnice a obecního hostince: Milan Holeček, Iva Černá,
ing.Luboš Hrubý
Inventura obecního úřadu, knihovny, kadeřnictví, skladu a bytu čp.1: Zdeňka Dusová,
Blanka Vítová, Iva Černá
Inventura hřiště a obchodu: Zdeněk Pejcha, ing.František Krtička
Inventura návse a obecních pozemků: František Matěna, Milan Holeček

10. Obec obdržela žádost o vydání stanoviska vlastníka dotčeného pozemku na
revitalizaci Trotinky
Návrh usnesení č.4/04122012
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s revitalizací Trotinky
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
11. Obec obdržela 2 žádosti o pronájem sociálního bytu čp.15/6 jeden zájemce – *** ***
a druhý zájemce *******. Obec má v pravidlech o přidělení bytu upřednostnit občany
s trvalým pobytem v Sendražicích. ****** splňuje požadavky, dle nařízení vlády
333/2009. Starosta obce dal hlasovat
Návrh usnesení č.11/05112012
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemce bytu čp.15/6 *******, bytem ********a
zároveň pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
12. Obec obdržela žádost od ******** o prodloužení nájmu v soc.bytu 15/4. *******
k 8.12.2012 končí nájem a tímto žádá o prodloužení. Starosta dal o tomto hlasovat
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Návrh usnesení č.4/04122012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje prodloužení nájmu sociálního bytu čp.15/4
***************************
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
13. Schválení uznání dluhu co do důvodu a výše podle občanského zákoníku a dohoda o
splátkovém kalendáři sepsaná mezi obcí Sendražice a ********, trvale bytem *****.
Na základě ukončení nájmu bytu ** zde vznikla pohledávka ve výši ******. S výše
uvedenými osobami byl sepsán splátkový kalendář od 15.12.2012, kdy má být
provedena první splátka ve výši ****Kč a pak každý měsíc až do 15.2.2014
Návrh usnesení č.4/04122012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje uznání dluhu co do důvodu a výše podle
občanského zákoníku a dohodu o splátkovém kalendáři s ********
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
14. Obec obdržela žádost o příspěvek na elektrickou energii v zimním období od p.
Modré, která má pronajatý obecní hostinec. Jelikož provoz hostince není každodenní,
je třeba zajistit to, aby zde nezamrzlo topení a nepopraskala voda jak se tomu již
v minulých letech stalo. Obec nemá námitek proti příspěvku na elektrickou energii.
Paní Modrá na obec předloží fakturu za elektrickou energii a bude ji propočtena
spotřeba na akumulační kamna, jak tomu již bylo v roce 2010.
Návrh usnesení č.4/04122012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje příspěvek na elektrickou energii paní Modré
na základě předložené faktury.
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti:
Zdrželo se:
15. Obec obdržela žádost o odkup části pozemku p.č.816/4 od *****. Obec nesouhlasí
s odprodejem části tohoto pozemku, protože odkupem by znepřístupnila cestu dalšímu
majiteli pozemku.
Návrh usnesení č.4/04122012
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s žádostí o odprodej části pozemku p.č.816/4
Výsledek hlasování : Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 1
16. Z rezerv 6171/5901 se uvolní 3000,- Kč a převedou se na kulturní akce 3399/5194
3000,- Kč
Návrh usnesení č.4/04122012
Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou rozpočtu 6171/5901 - -3000,- a 3399/5194 +
3000,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0

17. Informace
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a) starosta seznámil přítomné s obsahem rozpočtu na rok 2013 a
na roky 2014 – 2016

rozp.výhledem

b) starosta seznámil přítomné se situací řešení křižovatky na Trotině – po předložení
dokumentů, které zajistil ing.Krtička

18. Diskuze
a) p.Pejcha – o akcích kulturních komisí není seznámeno zastupitelstvo
b) p.Modrý – obecní úřad není schopen informovat v hostinci, že se zde bude konat
nějaká akce. Pokud někdo zavolá dvě hodiny před začátkem konané kulturní akce,
nemůže chtít po paní hostinské v hostinci starosta odpověděl, že ing Krtička
nekomunikuje s hostinským
c) p.Baumeltová – kulturní komise pořádá pro děti akce,ale sportovci akce
neuskutečňují
d) p.Baumeltová se zaručí za to, že začátkem roku dostanou zastupitelé seznam
kulturních akcí na rok 2013
e) p.Modrý – člen z kulturní komise si zajednal na 8.prosince 2012 obecní sál a do
dnešního dne nedal nikdo vědět, zda se bude něco konat či ne - p.Baumeltová –
odpověděla, že komise bude mít tento týden schůzku a dá vědět starostovi obce
zda se akce konat bude či ne
f) p.Modrý – někdo byl orat u p.Ludˇka Duška a pana Rejchrta a jel přes pozemek
pana Modrého – přiznal se pan Holeček, že to byl pravděpodobně on
g) p.Kopecký – zda je k nahlédnutí územní plán obce v HK - ing. Hrubý –sdělil, že
visí obecné povídání, kdo má připomínky, může je nechat na obci a ing.Hrubý toto
předá ing.Marečkové
19. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil ve 20.47 hod.

Václav Horák, starosta ……………………

Zdeněk Pejcha, místostarosta ………………………..
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Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Pejcha

…………………….

Milan Holeček …………………….

Zápis vyhotovila 4.12.2012 Iva Černá

6

